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Projektresumé 

Projektets omdrejningspunkt var, at projektdeltagerne planlagde og gennemførte et 

undervisningsforløb om det lokale demokrati og digital dannelse for eleverne fra 8. og 9. klasse. 

Projektdeltagerne var Horsens Biblioteker, Bo Trivsel og Langmarkskolen, Ishøj Bibliotek, 

Helhedsplanen Vejleåparken, Strandgårdskolen, Gribskov Biblioteker og Gilbjergskolen. Der er 

med succes gennemført undervisningsforløb i alle tre kommuner, hvor det er lykkedes at 

inddrage eleverne i de demokratiske processer.  

 

I planlægningsfasen besluttede projektgruppen at afholde en fælles elevdag i Ishøj og lave en 

effektmåling, så det blev muligt at måle undervisningens effekt på eleverne. Begge tiltag har i 

høj grad beriget projektet. 

 

Alle eleverne har været glade for at deltage i den fælles elevdag, og er efterfølgende i 

undervisningen vendt tilbage til oplevelser og erfaringer fra dagen. 

 

Desværre betød bl.a. forskelle i afholdelse af undervisningsforløbene og eksamen for 9. 

klasserne, at effektmålingen ikke er helt valid for alle tre skoler, men målingen kan fint bruges 

til at få en indikation om ændrede holdninger. Konklusionen på effektmålingen er, at 

undervisningsforløbet har ændret elevernes holdning til det lokale demokrati og digital dannelse. 

 

Det lokale samarbejde har været en lærerig proces for deltagerne og øget kendskabet og 

forståelsen til hinanden. Alle projektdeltagerne ønsker at fortsætte samarbejdet efter projektets 

afslutning. 

 

Projektet er gennemført med succes, og alle mål og succeskriterier er blevet opfyldt. 

Projektets formål 

Projektet skal understøtte at unge i udsatte boligområder får lov at afprøve det lokale demokrati 

og dermed bidrage til de unges demokratiske dannelse og anti-radikalisering. Sekundært skal de 

unge udvikle deres digitale dannelse.  
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Projektet har med succes indfriet formålet med at understøtte eleverne i muligheden for at 

afprøve det lokale demokrati. Projektets oprindelige tre medansøgere sprang fra, og Horsens, 

Ishøj og Gribskov kommuner takkede ja til at deltage i projektet. I forhold til formålet så betød 

det, at Gribskov kommune deltog i projektet, selvom de ikke har udsatte boligområder i 

kommunen, så formålet har i praksis været bredere end beskrevet i ansøgningen. Dette har givet 

en projektet endnu en dimension i form af kulturmøde for eleverne fra de tre kommuner, og 

projektets erfaringer kan bruges i alle kommuner. 

 

Det sekundære formål, hvor de unge skal arbejde med temaet digital dannelse, kan være svært at 

måle. Der er derfor i projektet lavet en effektmåling, som bekræfter, at de unge har ændret 

holdning til digitale dannelse i undervisningsforløbet. 

Målgruppen 

Den primære målgruppe er 8. – 9. klasses elever på de deltagende skoler. De sekundære 

målgrupper er boligsociale projekter, skoler og biblioteker i hele landet, der frit kan anvende 

projektets metode og erfaringer.  

Mål og succeskriterier 

Projektets mål er: 
� Markant lokal inddragelse af unge i demokratiske processer med digital dannelse som 

tema 

� Det lokale samarbejde styrkes 

� Eleverne udarbejder retningslinjer vedr. digital dannelse/etik 

� Hver kommune afholder en lokal konference med udgangspunkt i projektet med temaer 

som: Unge og demokrati eller Digital dannelse. 

 

Projektet har været en succes i forhold til alle de fastsatte mål. Det er lykkedes i alle tre 

kommuner at få en markant inddragelse af eleverne i de demokratiske processer, og digital 

dannelse har været et gennemgående tema i projektet. 

 

Projektet har øget kendskabet til de andre lokale deltagere, så der er en bedre fornemmelse af, 

hvad de andre vil og har behov for, samt hvad man selv kan bidrage med. Der er opbygget 
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stærke samarbejdsrelationer blandt de lokale aktører, så det lokale samarbejde er blevet styrket i 

alle tre kommuner, og vil fortsætte efter projektet.  

 

Eleverne fra Strandgårdskolen i Ishøj og Gilbjergskolen i Gribskov har udarbejdet digitale 

retningslinjer, som er overdraget til de lokale politikere. På Langmarkskolen samt Byskolen i 

Horsens vil de digitale retningslinjer blive diskuteret og vedtaget af elevrådene efter projektets 

afslutning. Eleverne har været meget engagerede i udarbejdelsen af retningslinjerne, da der var 

et klart formål med opgaven, og de fik mulighed for at få indflydelse på deres kommunes 

digitale retningslinjer. Se elevernes retningslinjer her: 

http://www.statsbiblioteket.dk/sbci/videncenter/projekter/demokrati-og-digital-dannelse 

 

Der er i alle tre kommuner afholdt lokale konferencer, hvor eleverne fortalte om oplevelser, 

erfaringer og refleksioner fra undervisningsforløbet. 

  

Borgmesteren i dialog med eleverne på konferencen i Horsens 

 

I Horsens blev den lokale konference afholdt den 9. marts, og elever fra Byskolen var inviteret 

til at deltage i konferencen sammen med eleverne fra Langmarkskolen. Borgmester Peter 

Sørensen holdt tale, eleverne fortalte om deres erfaringer fra projektet mht. digital dannelse og 

den fælles elevdag i Ishøj samt undervisningen i kildekritik. Konferencen blev afsluttet med et 

oplæg af Jakob Sheikh, der fortalte om de danskere krigere, der kæmper for IS, hvilket 

understøttede elevernes undervisningsforløb om terrorisme og anti-radikalisering. Eleverne 
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havde nogle gode refleksioner for undervisningsforløbet, og var i livlig dialog med borgmester 

og Jakob Sheik. 

 

 

Eleverne til konferencen i Gribskov 

 

I Gribskov blev den lokale konference afholdt den 11. marts, som afslutning på en intens 

temauge, med fælles elevdag i Ishøj den 7. marts og rollespil i byrådet den 9. marts. Elevernes 

forældre og formand for børneudvalget Sisse Krøll Willemoes var inviteret til konferencen. 

Eleverne fortalte om det, de havde lært i undervisningsforløbet, og overrakte deres digitale 

retningslinjer til Sisse Krøll Willemoes, og konferencen blev afsluttet med en reception. 

 

I Ishøj blev den lokale konference afholdt den 31. maj, og elevernes forældre var inviteret. 

Souschef Heidi Knudsen Rostholm fra Ishøj Bibliotek og projektleder Vibeke Nielsen fra 

Statsbiblioteket holdt oplæg om baggrunden for projektet. Den lokale projektgruppe fortalte om 

undervisningsforløbet og eleverne fortalte om deres erfaring og refleksioner. Alice Hansen fra 

Center for Digital Dannelse holdt et oplæg for forældrene om de unges digitale verden og 

dannelse, og så havde eleverne lavede stande om emnerne i undervisningsforløbet. 
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Alice Hansen holder oplæg i Ishøj 

 

Projektets succeskriterier er: 
� 50 % af deltagerne ønsker fortsat at samarbejde efter projektet 
� Min. 1 kommune har indgået aftale om at implementere alle eller dele af elevernes 

retningslinjer 
� Min. 3 kommuner afholder konferencer  
� 1 temadag afholdes 
� Metode/idekatalog over projektets erfaringer udvikles  

 

Projektets succeskriterier er alle opfyldt.  

 

I alle tre kommuner ønsker deltagerne at fortsætte samarbejde efter projektet. 

 

Politiske processer tager tid, så retningslinjerne er ikke implementeret, men der er stor politisk 

velvilje i alle tre kommuner, og elevernes retningslinjer er blevet godt modtaget. Forventningen 

er, at mindst en kommune vil implementere retningslinjerne, så succeskriteriet bliver opfyldt, 

selvom det ikke er sket i projektperioden. 

 

Alle kommuner har som beskrevet under projektets mål afholdt lokale konferencer, så 

succeskriteriet er opfyldt. 
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Ahmad Mahmoud holder oplæg på temadagen 

 

Der blev den 27. maj afholdt en national temadag i Nordatlantisk Hus i Odense, hvor alle 

interesserede kunne deltage. Formålet med temadagen var selvfølgelig at dele erfaringerne fra 

projektet, men for at give deltagerne et bredere aspekt på forskellige demokratitiltag på 

bibliotekerne var demokratiprojekterne ”Demokratistafetten” og ”Ta’ nu stilling’ også inviteret 

til at holde oplæg. Der var en rigtig god dialog på temadagen, der blev afsluttet med oplæg af 

forfatteren til ”Sort land” Ahmad Mahmoud. 

Læs mere om temadagen og se oplæggene her: 

http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/demokrati-og-debat-i-odense 

 

Der er på projektets hjemmeside skabt et idékatalog med erfaringerne fra 

undervisningsforløbene, som andre kan få inspiration fra, så det succeskriterie er også opfyldt. 

Idékatalog: http://www.statsbiblioteket.dk/sbci/videncenter/projekter/demokrati-og-digital-

dannelse/undervisningen 

Effektmåling 

På først projektgruppemøde blev det aftalt, at for at sikre en måling af projektets succes skulle 

der laves en effektmåling, som eleverne skulle udfylde før den fælles elevdag i Ishøj, og så 

skulle de svare på de samme spørgsmål igen ved projektets afslutning. Der blev nedsat en lille 



9 
 

arbejdsgruppe med deltagelse af John Fuglø fra Ishøj Bibliotek og Johnny Vinther Jensen fra 

Gribskov Bibliotekerne til at udarbejde effektmålingen. 

 

Effektmålingen er dog ikke lykkes helt, da forskelle i antallet af besvarelser i marts og maj gør, 

at effektmålingen samlet set ikke er helt valid for Gilbjergskolen og Langmarkskolen, men kun 

giver en indikation på, om undervisningen har flyttet elevernes holdninger. Fra 

Strandgårdskolen besvarede 41 elever skemaet i marts og 38 i maj, så her er effektmåling valid. 

Fra Gilbjergskolen besvarede 21 elever skemaet i marts og 43 i maj. Fra Langmarkskolen 

besvarede 46 elever skemaet i marts, men eleverne fra 9. klasse holdt læseferie, da skemaet 

skulle besvares i maj, så der er ingen besvarelser. Resultaterne fra effektmålingen kan ses i bilag 

1. 

De størst ændringer i elevernes holdninger til demokrati og digital dannelse: 

� 22% af eleverne mener i maj, at ”det er borgerne der bestemmer i kommunen”, og det er 

steget fra 12% i målingen i marts. 

� 15% af eleverne mener i maj, at ”byrådet har aldrig gjort noget for mig”, og det er et fald 

fra 24 % i marts. 

� 41% af eleverne mener i maj, at det giver mere indflydelse at melde sig ind i et politisk 

parti, og det er steget fra 21% i marts. 

� 14% af eleverne mener i maj, at ”jeg får mere indflydelse, hvis jeg bliver aktiv i lokale 

foreninger”, og det er faldet fra 33% i marts. 

� 34% af eleverne mener i maj, at ”jeg selv har mulighed for at gøre en forskel i politik”, 

og det er steget fra 24% i marts.  

� 6% af eleverne mener i maj, at ”politikerne lytter ikke til mig, så jeg kan ikke gøre en 

forskel”, og det er faldet fra 21% i marts. 

� 48% af eleverne mener i maj, at ”ytringsfrihed betyder, at jeg kan sige, hvad jeg har lyst 

til”, og det er steget fra 32% i marts. 

� 80% af eleverne angiver i maj, at de bruger e-ressourcer som Faktalink, Historiefaget 

m.m., når de skal finde fakta på nettet, og det er steget fra 73% i marts. 

 
I maj blev eleverne spurgt om, hvad de synes, at de havde lært i undervisningsforløbet. Her 
svarede mange elever: mere om partierne, digital dannelse, demokrati og byrådet. 
 
De blev også spurgt om, hvad der har været det bedste ved undervisningsforløbet. Her svarede 
flest elever rollespillet i byrådet, men også kendskab til partierne, workshop på Arbejdermuseet 
(elever fra Strandgårdskolen), fælles elevdag og sociale medier. 
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Effektmålingen viser, at undervisningsforløbet har givet eleverne større kendskab til partierne 

og har betydet, at eleverne har ændret mening om, hvordan man kan få indflydelse. I løbet af 

undervisningsforløbet har eleverne også fået større tiltro til, at de kan gøre en forskel selv, og at 

politikerne vil lytte til dem. 

 

Elever har i løbet af projektet ikke ændret mening med hensyn til, hvad og hvordan de skriver på 

sociale medier. Bibliotekernes bidrag til undervisning mht. kildekritik har forbedret elevernes 

værktøjer til bedømmelse af kilder. 

 

Samlet kan man altså konkludere på baggrund af effektmålingen, at undervisningsforløbet har 

haft den ønskede effekt på eleverne. 

Undervisningsforløbet 

Fælles elevdag i Ishøj 
På det første projektgruppemøde blev det besluttet at lave en fælles elevdag for alle de 

deltagende elever. Det har været en stor succes. Elevdagen blev afholdt på Strandgårdskolen i 

Ishøj, og temaet var digital dannelse.  

 
Vincent F. Hendricks holder oplæg på fælles elevdag 
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Eleverne skulle først løse forskellige opgaver sammen på tværs af skolerne, og derefter blev 

dagen afsluttet med et oplæg af Vincent F. Hendricks om digital dannelse.  

 

Formålet med dagen var, at give eleverne en fornemmelse af at være en del af et større projekt, 

samt at give dem mulighed for på bedste demokratisk vis, at samarbejde med andre elever med 

en anden baggrund, end de selv har om, at løse opgaver og nå et fælles mål. Kulturmødet med 

eleverne fra de andre kommuner og Vincent F. Hendriks har gjort stort indtryk på eleverne og er 

efterfølgende blevet diskuteret en del i klasserne. Det kan absolut anbefales andre projekter at 

afholde en lignende event, selvom det er et stort arbejde at planlægge og afholde. 

Læs mere om elevdagen på projektets hjemmeside: 

http://www.statsbiblioteket.dk/sbci/videncenter/projekter/demokrati-og-digital-dannelse/faelles-

elevdag-i-ishoj 

 

Erfaringer fra de lokale undervisningsforløb 
Horsens 

Biblioteket var tovholder i Horsens, og undervisningsforløbet er planlagt og gennemført 

sammen med 3 lærere i samfundsfag på Langmarkskolen. De lokale aktiviteter var tilpasset 

undervisningsplanen for samfundsfag, som allerede var udarbejdet af lærere. Ansatte fra 

biblioteket har undervist 9. klasserne i ”digital dannelse”. I Horsens har eleverne ikke 

gennemført det politiske rollespil i byrådet.   

 

Emner i undervisningen om digital dannelse: 

• Kildekritik 

• Digitale fodspor 

• Digital identitet  

 

Emner i undervisningen om demokrati og anti-radikalisering: 

• Identitet  

• Terrorisme  

• Demokrati  

• Kobling til tidligere begivenheder, historisk set  
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Undervisningen i kildekritik og litteratursøgning blev gennemført på biblioteket i januar, så 

eleverne havde det i frisk erindring til deres opgaveskrivning i uge 6. Forskellige demokrati-

aspekter er løbende blevet inddraget i undervisningen og kurser af både lærerne og 

bibliotekarerne. Undervisningsforløbet startede i januar, og blev afsluttet med den lokale 

konference den 9. marts. 

 

Ishøj 

Biblioteket og skolen har i fællesskab planlagt et længere undervisningsforløb for eleverne i 8. 

klasserne, der startede med den fælles elevdag den 7. marts og sluttede med den lokale 

konference 31. maj. 

 

Introduktion og effektmåling med 8.A. og 8.B. 

Strandgårdskolen og Ishøj Bibliotek introducerer til projektet, som eleverne i nogle emner 

kommer til eksamenen til. Eleverne laver også den første effektmåling.  

 

Byråd og organisering - hvordan foregår det i kommunen? 

Eleverne undervises ud fra den godkendte undervisningsportal www.samfundsfaget.dk. 

Emnerne er Byrådet, Kommunalbestyrelsen, Byrådsmøder, Partier, Politikere, Møder, 

Kommunalvalg, Borgere og Høringer. Eleverne læser tekster og præsenterer for hinanden. 

Strandgårdskolen står for undervisningen, Ishøj Bibliotek hjælper til.  

 

Digital dannelse - er du afhængig af din telefon eller sociale medier? 

Elevernes undervises i digital dannelse og relevante begreber, overvejelser og diskussioner ud 

fra bogen ”Sociale medier. Sociale dilemmaer” af Center for Digital Dannelse.  Eleverne 

præsenterer for hinanden. Ishøj Bibliotek står for undervisningen, Strandgårdskolen hjælper til.  

 

Beboerdemokrati - hvad er det, og hvad kan man? 

Eleverne får besøg af Wagn Jensen, Bestyrelsesformand i Vejleåparkens beboerdemokrati, der 

fortæller om sig selv og sin rolle, og hvordan eleverne kan bruge han. De hører også om, hvilke 

rettigheder og muligheder de har, hvis de vil have lokal indflydelse. Strandgårdskolen står for 

undervisningen, Ishøj Bibliotek hjælper til.  
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Elevernes danner deres eget byråd – ud fra egen politisk overbevisning 

Eleverne laver et byråd ud fra deres egne politiske holdninger. De stemmer på det politiske parti, 

hvis politik de er mest tilhænger af. Herefter deles eleverne ud på hold. Strandgårdskolen står 

for undervisningen.  

 
Strandgårdskolens besøg på Arbejdermuseet 

 

Besøg på Arbejdermuseet og “Uhørt ungdom” - brug din stemme 

Elever, skole og bibliotek besøger udstillingen ”Uhørt ungdom” om unge og demokrati på 

Arbejdermuseet i København. Eleverne får rundvisning, workshop og stort engagement fra 

formidlere på museet samt en særlig og gratis workshop, hvor 2 kulturpiloter og 4 

ungdomspolitikere faciliterer og fortæller om demokrati og det at bruge sin stemme og 

dømmekraft.  

 

Workshop med Center for Digital Dannelse - om online adfærd 

Center for Digital Dannelse sætter gang i debatten om sociale medier såsom Facebook, Steam, 

Instagram, Snapchat m.m. Målet er at skabe bevidsthed og refleksion omkring elevernes online 

adfærd, så de lærer at omgå hinanden og andre med forståelse, respekt og opmærksomhed, når 

de færdes online. Workshoppen bygger videre på digital dannelse og relevante begreber fra 

bogen ”Sociale medier. Sociale dilemmaer” af Center for Digital Dannelse, som eleverne har 

arbejdet med tidligere i forløbet. Ishøj Bibliotek booker en workshop med Center for Digital 

Dannelse.  
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Rollespil i Byrådssalen - hvilke retningslinjer skal til afstemning? 

Eleverne møder op i Byrådssalen, hvor de i deres respektive partier kommer med forslag til 

forskellige digitale retningslinjer ud fra deres partiprogram. I frokostpausen vises de rundt på 

biblioteket og lærer, hvad de kan bruge biblioteket til. Om eftermiddagen stemmer og 

argumenterer ‘partierne’ - med en elev som borgmester for bordenden i byrådssalen - sig frem til 

12 digitale retningslinjer. Strandgårdskolen står for første del af undervisningen, Ishøj Bibliotek 

for anden del.  

 

Afstemning om digitale retningslinjer - hvad stemmer DU? 

Alle elever møder på biblioteket, hvor de får udleveret en personlig stemmeseddel. Eleverne 

stemmer, som man gør i virkeligheden med stemmeboks, stemmeseddel og gyldige og ugyldige 

stemmesedler. 5 digitale retningslinjer vedtages. Til slut er der effektmåling af projektets effekt i 

bibliotekets weblounge, og eleverne udfylder samtidig de danske folkebibliotekers nationale 

brugerundersøgelse. Ishøj Bibliotek står for undervisningen. 

 

Gribskov 

Biblioteket var tovholder i Gribskov, og undervisningsforløbet for eleverne i 8. klasserne er 

planlagt og gennemført sammen med læreren i samfundsfag på Gilbjergskolen. Læreren har haft 

fokus på demokrati i den almindelige undervisning, og så er der lavet fælles forløb med 

biblioteket. Der har bl.a. været besøg af Salaam film, hvor eleverne så filmen "Terrorist ved et 

tilfælde" med oplæg ved Muhammad Hee, der arbejder med mentoring og antiradikalisering i 

Københavns Kommune og selv har været involveret i Hizb-ut-Tahir, samt oplæg om digital 

kildekritik for klasserne og udarbejdelse af politisk erklæring i Byrådssalen.  

 

Undervisningsforløbet blev afsluttet med en intens temauge, hvor eleverne deltog i den fælles 

elevdag i Ishøj mandag den 7. marts, spillede rollespil i byrådssalen onsdag den 9. marts og 

afholdte den lokale konference den 9. marts. 

 

Kort opsamling på samarbejdet 

Lokalt er roller og opgaver blevet fordelt godt i alle tre kommuner, og samarbejdet har fungeret 

godt. Den store forskel på undervisningsforløbenes indhold og tidspunktet for afholdelsen har 

bevirket, at samarbejde på tværs af kommunerne ikke har været optimalt. Der er blevet 

samarbejdet om den fælles elevdag i Ishøj, hvor Gribskov stod for planlægning og afholdelse af 
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undervisning indenfor om bl.a. Lars Løkkes alternative nytårstale på facebook, og Ishøj havde 

planlagt en skattejagt udenfor med poster, hvor eleverne skulle løse relevante opgaver. I de 

lokale undervisningsforløb er det mest blevet til inspiration og vidensdeling på tværs af 

kommunegrænserne. 

Organisering 

Der blev fra projektstart nedsat en styregruppe med deltagelse fra alle tre kommuner.  

 

Styregruppe: 

Eva Fahnøe Buch, BiblioteksCenter for Integration (formand) 

Heidi Rostholm Knudsen, Ishøj Bibliotek 

Vibeke Mygind, Horsens Bibliotekerne 

Poul Erik Skov-Hansen, Bo Trivsel 

Vibeke Steen, Gribskov Biblioteker 

 

Der blev samtidig nedsat en projektgruppe med deltagelse fra alle biblioteker, skoler og 

boligsociale projekter, der blev ledet af en medarbejder fra Statsbiblioteket. 

 

Projektgruppe: 

Gitte Sørensen, Ishøj Bibliotek 

John Fuglø, Ishøj Bibliotek 

Sidsels Bringsfjord, Strandgårdskolen i Ishøj 

Egil Møller Pedersen, Strandgårdskolen i Ishøj 

Lasse Mathiasen, Helhedsplanen i Ishøj 

Vibeke Mygind, Horsens Biblioteker 

Anne Scheffmann Bay Johansen, Horsens Biblioteker 

Christine Josiasen, Horsens Biblioteker 

Christian Højholt, Bo Trivsel i Horsens 

Bettina Bach, Bo Trivsel i Horsens 

Christian Christensen, Langmarkskolen i Horsens 

Christian Hansen, Langmarkskolen i Horsens 

Claus Fugl, Langmarkskolen i Horsens 

Declan McKinney, Langmarkskolen i Horsens 
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Rikke Schlawitz, Gribskov Biblioteker 

Pernille Andreasen, Gribskov Biblioteker 

Johnny Vinther Jensen, Gribskov Biblioteker 

Helle Hoffmann, Gilbjergskolen i Gribskov 

Vibeke Nielsen, BiblioteksCenter for Integration (projektleder) 

Aktiviteter i projektet 

Der er afholdt 1 styregruppemøde i projektperioden den 19.1.2016. Den øvrige kommunikation i 

styregruppen er sket via mails. 

 

Der er afholdt 2 projektgruppemøder i projektperioden:  

1. 28.10.15 på BiblioteksCenter for Integration – fokus på opstart 

2. 15.12.15 på Horsens Bibliotek – fokus på undervisning i kildekritik og digital dannelse 

med oplæg og workshop ved Randi Kristensen, Vesthimmerlands Biblioteker 

 

Der er desuden afholdt en del skypemøder i forbindelse med planlægning af den fælles elevdag 

og udarbejdelse af skemaet til effektmålingen. 

 

Der er afholdt en fælles elevdag den 7. marts 2016 i Ishøj. Læs mere om dagen og se indslaget 

fra TV Ishøj på projektets hjemmeside.  

http://www.statsbiblioteket.dk/sbci/videncenter/projekter/demokrati-og-digital-dannelse/faelles-

elevdag-i-ishoj 

 

Der er afholdt en temadag den 27. maj 2016 i Odense. Oplæg og indtryk fra dagen kan ses i 

artiklen i Statsbibliotekets nyhedsbrev. 

http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/demokrati-og-debat-i-odense 

  

Der er holdt 3 lokale konferencer den 9. marts 2016 i Horsens, den 11. marts 2016 i Gribskov og 
den 31. maj 2016 i Ishøj. 
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Evaluering 

Der er lavet en intern evaluering af projektet, der kan ses i bilag 2. I Horsens har den lokale 

projektgruppe lavet en samlet evaluering, mens biblioteket og skolen har lavet hver deres 

besvarelse i Gribskov og Ishøj. 

 

Evalueringens konklusion er, at projektet har styrket det lokale samarbejde, og i alle tre 

kommuner vil samarbejdet fortsætte efter projektet. Deltagerne vurderer også, at projektet har 

beriget undervisningen med forskellige nye formidlingsformer og vedkommende temaer; lokalt 

demokrati og digital dannelse. En af grundene til projektets succes er netop at temaerne er 

relevante for eleverne, og de har alle en holdning til emnerne. 

 

Det er lykkedes, at inddrage eleverne i de demokratiske processer med bl.a. rollespillet i 

byrådssalen, udarbejdelse af digitale retningslinjer og den fælles elevdag i Ishøj, der havde fokus 

på digital dannelse, men også var et kulturmøde for eleverne. 

 

Undervisernes erfaring er, at eleverne lærer meget af at afprøve teorier i virkeligheden, og i dette 

projekt skulle de kunne argumentere ud fra forskellige politiske holdninger, indgå kompromisser 

og udarbejde digitale retningslinjer. 

 

Projektdeltagerne har vurderet at nedenstående erfaringer kan bruges på andre biblioteker: 

� At vi kan lave noget i fællesskab, og alle kan få udbytte af det 

� At der kan laves en demokrati- og digital dannelses pakke / katalog med ideer 

� At man skal forventningsafstemme, inden projektet starter og være skarp på 

rollefordelingen 

� At biblioteket skal byde ind med projekter som er relevante og tidssvarende for eleverne 

og lade lærerne få medindflydelse på indhold 

� At biblioteket tager sig af det praktiske, så det er nemt for lærerne at deltage 

� At undervisningsforløbene helst skal være interaktive 

� At det er et rigtigt godt incitament for eleverne, at deres produkt (i dette projekt: digitale 

retningslinjer) kommer videre end skolegården, at det rent faktisk kan bruges til noget 

 

Det mest lærerige i projektet har for deltagerne været det større kendskab til hinanden med 

hensyn til faglighed, behov og rammer, og at alle får noget ud af samarbejdet. Alle 
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projektdeltagerne er enige om, at projektet har levet op til forventningerne, og er tilfredse med 

projektets resultater. 

 

Det er ressourcekrævende, at starte nye samarbejder op, så for nogle deltagere er der brugt mere 

tid, end der har været afsat ressourcer til. Det har været en fordel lokalt, at flere personer fra 

skolerne og bibliotekerne har været involveret i projektet, hvilket har givet en bedre forankring 

og større fleksibilitet. 

Formidling af projektets resultater 

Foruden vidensdeling ved den afholdte temadag den 27. maj i Nordatlantisk Hus i Odense, så er 

der skrevet flere artikler om resultater, erfaringer og temadagen i Statsbibliotekets nyhedsbrev 

’For Biblioteker’.  

 

Projektet har fået en del lokal presse. TV Ishøj har fulgt eleverne fra Strandgårdskolen under 

hele undervisningsforløbet, og det er der kommet en del indslag ud af. TV Nordsjælland viste en 

reportage fra elevernes rollespil i byrådssalen. Der har endvidere været skrevet om projektet på 

deltagernes hjemmesider og facebook.  

 

Links til indslag om projektet: 

• Fælles elvedag i Ishøj: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cf8fqMO9BN4&feature=youtu.be 

 

• Lokal konference i Ishøj: 

https://www.youtube.com/watch?v=lwfJvV1RNbY&feature=youtu.be 

 

• Gilbjergskolen i byrådssalen: 

http://webtv.tvnordsjaelland.dk/?poditemid=35510&tagsid 

 

• Lokal konference og overrækkelse af digitale retningslinjer i Gribskov Kommune: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ionyt940dOM&feature=youtu.be 
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Links til skolernes facebook og hjemmesider: 

• Lokal konference i Horsens: 

https://www.facebook.com/langmarkskolen/photos/ms.c.eJxFzMENwDAMQtGNK

nCMafZfLFKs1tenD4RcWKKLkayHDekLgYEMb7wewE5Z~_YHQwIGe~;EXFPYUOgz

MXug~-~-

.bps.a.1057603297612438.1073741846.955201927852576/1057603517612416/

?type=3 

 

• Om projektet i Gribskov: 

http://www.gribskovonline.info/#!styrker-demokratisk-og-digital-dannelse/cc13 

 

• Om elevdagen i Ishøj: 

https://www.facebook.com/ishojkommune/photos/pcb.1283481178335236/128

3480371668650/?type=3 

 

 
Alle erfaringer og producerede materialer er tilgængelig på projektets hjemmeside og i 

Kulturstyrelsens Projektbank. 

Konklusion 

Projektet har opfyldt de mål og succeskriterier, der var fastsat fra projektstart. I alle tre 

kommuner er der blevet etableret et godt samarbejde og i fællesskab gennemført et 

undervisningsforløb. I alle tre kommuner vil samarbejdet fortsætte efter projektets afslutning. 

 

Erfaringerne fra projektet viser, at det ville have været mere optimalt i forhold til skolernes 

årsplanlægning, at starte planlægningen af aktiviteterne tidligere. Den fælles elevdag den 7. 

marts har været en stor succes, hvor eleverne fik stort udbytte, så det kan klart anbefales til 

andre lignende projekter. 

 

Det er vanskeligt, at sige præcist hvor stor effekt projektet har haft på de deltagende elever, men 

effektmålingen giver en klar indikation på, at undervisningsforløbet har ændret elevernes 

holdninger til det lokale demokrati. Undervisningsforløbet har været forskelligt i de tre 

kommuner, men det er lykkes alle at få eleverne inddraget i demokratiske processer. 

 

 


